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vagy éppen azokra, akik most kezdik
a pályafutásukat. Mindez kellő alapot
ad ahhoz, hogy a bv. úgy kerüljön
be az emberek tudatába, mint egy
olyan fontos állami feladatot végző
rendvédelmi testület, amelynek a
munkája az igazságszolgáltatás egyik
alappillére.
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Kopogtatott a Mikulás

Ismét eltelt egy esztendő, amely komoly
kihívások elé állította az egész büntetésvégrehajtási szervezetet. Örömmel
nyugtázhatjuk, hogy idén is sikerrel vettük
az akadályokat. 2017-ben sokat tettünk
azért, hogy olyan fejlesztéseket indítsunk
el, amelyek a büntetés-végrehajtás
jövőjét nagyban meghatározzák majd.
A munkából minden szakterület kivette
a részét. A klasszikus szakterületek
modernizációjához hozzáigazítottuk
a kommunikációt a bv-n belül, amely
pozitív változást a szervezet külső
megjelenésében is érvényre juttattuk.
Az új arculat és az „Igazság védelmében”
szlogenünk bevezetésével olyan modern
formavilágot teremtettünk, amely a
mai kor követelményeinek megfelelő
rendvédelmi testület képét sugározza.
Az új arculat megteremtésével még csak
az út elején járunk, de az alapköveket
már letettük. A fő arculati elemek
kidolgozása után 2018-ban a részleteken
szeretnénk finomítani, s mindezt
megismertetni a közvéleménnyel. Végső
célunk, hogy mindezt az emberek úgy
fogadják be, hogy amikor meghallják a
bv. kifejezést, vagy meglátják a hozzánk
köthető formavilágot; azonnal a büntetésvégrehajtásra asszociáljanak, és pozitív
érzéseket, attitűdöket generáljunk
bennük. Ez a feladat még előttünk áll,
de a büntetés-végrehajtás munkájának
bemutatására egy jól átgondolt stratégiával
és modern kommunikációs eszközökkel
rendelkezünk. A szigorú szabályok
és protokollok mellett szervezetünk
rendkívül színes és sokrétű: büszkék
lehetünk azon munkatársainkra, akik
hosszú ideje tagjai testületünknek,
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Jó olvasást kívánunk mindenkinek!
Makula György
bv. alezredes, főszerkesztő
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Szervezeti

élet

Karácsonyi köszöntő
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetői és a saját nevemben köszöntöm az állomány
régi és új munkatársait!
A karácsony és az év vége közeledtével, az adventi várakozás, az ünnepi készülődés közepette álljunk meg
pár percre, és gondoljuk végig, hogy milyen esztendőt hagyunk magunk mögött.
A büntetés-végrehajtás szervezete mindig híres volt értéket teremtő és értékrendet tovább adó közösségéről,
melyet az egymáshoz tartozás érzése erősít.
Az elmúlt év teljesítményére teljes joggal lehet büszke valamennyi magyar büntetés-végrehajtási szervezet,
melyet a több mint nyolcezer munkatárs felelősségteljes munkája, és a büntetés-végrehajtás országos parancsnokságán tevékenykedő valamennyi kolléga magas szintű szakmai tevékenysége alapozott meg.
Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Önöknek és szeretteiknek!
dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

A BvOP-n ülésezett az NBT
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tartották november 29-én a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács utolsó
negyedéves ülését, amelyen kiemelt vendégként vett részt a Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkára, Dr. Felkai László.
A rendezvényt Dr. Hatala József ny. rendőr
altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács elnöke nyitotta meg, aki megköszönte
a büntetés-végrehajtási szervezetnek a
helyszín biztosítását.
Az évadzáró ülésen olyan fontos témák
kerültek napirendre, mint a közoktatás
fejlesztése, a gyermekvédelem helyzetének
javítása, az áldozatsegítés aktuális kérdései,
a rendőrség bűnmegelőzési, valamint a

büntetés-végrehajtás reintegrációs munkájának bemutatása.
A megnyitó után az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Köznevelési Stratégiai Főosztály főosztályvezető-helyettese, Borosán
Beáta tartotta meg előadását Fejlesztések,
aktualitások a köznevelési rendszerben címmel. Ezután szintén az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szakemberei, Dr. Lantai
Csilla, a Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály főosztályvezető-helyettese és Sikóné Bartos Edina gyermekjóléti referens tartották
meg közös előadásukat A gyermekvédelem és a
gyámügyi igazgatás aktuális kérdései témában.
A rendőrség bűnmegelőzéssel kapcsolatos
feladatairól, azok végrehajtásának ered-

ményeiről, az azzal kapcsolatos problémákról Németh Ágnes rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője beszélt. Ezután a büntetés-végrehajtás reintegrációs tevékenységével kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának eredményeit Schmehl János
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás
országos
parancsnokának
biztonsági
és fogvatartási helyettese ismertette.
A rendezvény utolsó előadását az IgazságÜgügyi Minisztérium helyettes államtitkára,
Dr. Gellén Márton Az áldozatsegítéssel
kapcsolatos legfontosabb feladatok, jövőbeni
tervek címmel tartotta meg.

Munkaértekezlet Állampusztán

A mezőgazdasági jellegű büntetés-végrehajtási intézetek és a mezőgazdasági kft.-k vezetői részvételével tartottak munkaértekezletet 22 fő
részvételével a munkáltatás és a biztonság témakörében október 12-én az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az értekezletet
dr. Füzesi Viktor bv. ezredes nyitotta meg. Kiemelte, hogy a biztonsági tevékenységet és a munkáltatást arányosan, egymással összhangban kell
kialakítani. Szabó Zoltán bv. dandártábornok hozzászólásában elmondta, hogy az elvárások nagyok, hiszen a teljes körű foglalkoztatás a cél. Meg
kell találni azokat a megoldásokat, amelyek segítenek a feladatok megoldásában. Gombos Róbert bv. ezredes, az Állampusztai Kft. ügyvezető
igazgatója kiemelte, hogy a munkahelyeket kell a fogvatartottakhoz kialakítani. Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, biztonsági szolgálatvezető
hozzászólásában elmondta, hogy a reintegrációs őrizet és a változó ítélkezés miatt egyre alacsonyabb azok létszáma, akiket a börtönökben az
alacsony kockázati csoportba sorolnak be. Elmondta, hogy a létszámhiány országos probléma. Az értekezleten a jelenlévők saját tapasztalatokat
hallhattak a pozitív és negatív példákra. A munkaértekezlet végén megtekintették az drótfonó üzemet.
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Elismerések október 23-a alkalmából
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., valamint a köztársaság kikiáltásának
28. évfordulója alkalmából a Büntetés-végrehajtási Szervezet központi ünnepségén
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok adta át a miniszteri és országos
parancsnoki jutalmakat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégáknak a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet dísztermében október 20-án.
Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, kimagasló
szakmai munkája és példamutató vezetői tevékenysége
elismeréséül soron kívül előléptette büntetésvégrehajtási ezredessé Horváth Attila bv. alezredest, a
Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét.
Kiemelkedő
szolgálati
tevékenysége
elismeréséül
Büntetés-végrehajtási Tanácsosi Címet adományozott
Nagy Zoltán bv. őrnagynak, a Bv. Holding Kft.
osztályvezetőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet adományozott Paksy
Róbert Ferenc címzetes bv. főtörzszászlósnak, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági főfelügyelőjének.
Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Zsolnay
készlet
emléktárgyat
adományozott
Halász
Miklósnénak, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
bérelszámolójának.
Az elismeréseket október 19-én a Belügyminisztériumban
rendezett központi ünnepségen adták át.

A belügyminiszter szintén nemzeti ünnepünk alkalmából,
kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Büntetésvégrehajtási Tanácsosi Címet adományozott Mihócza
Csaba bv. alezredesnek, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének és
Vadászi Edina bv. őrnagynak, a Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Dr.
Katona János Krisztián bv. ezredes, a Tököli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese,
Ótott Annamária bv. ezredes, a Központi Ellátási
Főosztály főosztályvezetője, Dr. Szél Imre bv. alezredes, a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön osztályvezetője, Varga
Zsolt bv. alezredes, a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese, Jakus Gyula címzetes bv. főtörzszászlós,
az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. kiemelt
művezetője, Petyánszki János bv. törzszászlós, a Váci
Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelője és Tóth Ágnes
Olimpia címzetes bv. főtörzszászlós, a Központi Szállítási
és Nyilvántartási Főosztály segédelőadója.
70. születésnapja alkalmából Festmény emléktárgyban
részesült Matiasovics Mária nyugállományú bv. alezredes,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának
nyugalmazott kiemelt főreferense.
50. születésnapjára Seiko órát kapott Iván Róbert
címzetes bv. főtörzszászlós, a Kalocsai Fegyház és Börtön
biztonsági főfelügyelője.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 60. születésnapja alkalmából, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Országos Parancsnoki Dicséretben és
festmény ajándékban részesítette Prof. Dr. Révai Róbertet, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának
főorvosát, főosztályvezető főtanácsadóját.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kiemel ke dő szolgálati tevékenysége elismeréséül a
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett”
Ezüst fokozatát adta át Tomsicsné Horváth Emőke
bv. ezredesnek, a Duna Papír Termelő Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének,
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Fekete Ágnes címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Rába Zsolt címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet kiemelt művezetőjének, Viskus János címzetes bv.
főtörzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet élelmezésvezetőjének.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett”
Bronz fokozatát adományozta Balogh Tibor címzetes bv. alezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet főelőadójának, Baranyai Géza
bv. alezredesnek, a Budapesti Faipari Termelő és
Kereskedelmi Kft. osztályvezetőjének, Kiss Zsuzsanna bv. őrnagynak, a Szegedi Fegyház és Börtön
osztályvezető-helyettesének, Laczkó István bv.
századosnak,
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,
Pruch Zoltán bv. századosnak, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott
osztályvezető-helyettesének, Gruberné Varga Irén
címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön segédelőadójának, Schmiedt Károly
címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Ipoly Cipőgyár
Termelő és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjének,
Tóth Lajos címzetes bv. főtörzszászlósnak, a
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági főfelügyelőjének, Pigniczki László bv.
főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön körletfőfelügyelőjének, Agócs Zsuzsanna címzetes bv.
főtörzsőrmesternek, az Adorján-Tex Konfekcióipari
és Kereskedelmi Kft. foglalkoztatási felügyelőjének,
Csefkó Zsolt Tibor címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a
Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének,
Horváth Szilvia címzetes bv. főtörzsőrmesternek,
a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
foglalkoztatási felügyelőjének, Rozsonits Gábor
címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének, Tóth Béla bv.
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közalkalmazottnak, a Szegedi Fegyház és Börtön tűz- és
munkavédelmi vezetőjének.
Kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Tanácsosi
Címben részesült Tollár Anikó bv. közalkalmazott, a
Közgazdasági Főosztály megbízott főelőadója.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
Országos Parancsnoki Dicséretben és Ajándéktárgyban részesült Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet parancsnoka, Szeidl Tamás bv. ezredes, a
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese, Váradi Balázs bv. ezredes, a
Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója, Csornai Stefánia címzetes bv. alezredes, a
Humán Szolgálat kiemelt főreferense, Nagy Felícia bv.
őrnagy, az Ellenőrzési Szolgálat kiemelt főreferense,
Szabóné Bősze Gréta bv. őrnagy, a Szombathelyi
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője,
Pásztor Csaba bv. százados, a Biztonsági Szolgálat
főügyeletese, Samu László Miksa bv. százados, a
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja megbízott vezető főtanára,
Ignáczné Beck Judit címzetes bv. főtörzszászlós,
a Budapesti Fegyház és Börtön segédelőadója, Rácz
Bertalanné címzetes bv. főtörzszászlós, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
szakápolója, Tódik Zoltán címzetes bv. főtörzszászlós,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet műhelyvezetője, Barnabás Zsolt Krisztián
bv. törzszászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön
biztonsági főfelügyelője, Havjár Ferencné címzetes bv.
törzszászlós, a Váci Fegyház és Börtön segédelőadója,
Kálvin János bv. törzszászlós, a Tököli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Kása
József bv. törzszászlós, a Bács-Kiskun Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője, Tulbúra
Eszter címzetes bv. zászlós, a Központi Szállítási és
Nyilvántartási Főosztály segédelőadója, Krausz József

5

OKtÓBer 23.
Ugyancsak ilyen elismerést kapott a büntetésvégrehajtási szervezettel történő hatékony és
eredményes szakmai együttműködés miatt Rostás
Tibor címzetes rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség
Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály
III. Intézkedéstaktikai és Vezetéstechnikai Alosztály
alosztályvezetője. A büntetés-végrehajtás szervezet
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül szintén
ebben az elismerésben részesült Papp Pál nyugállományú bv. alezredes, a Büntetés-vég rehajtás Országos Parancsnoksága nyugalmazott tűzvédelmi vezetője.

címzetes bv. főtörzsőrmester, a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet gépjárművezetője, Pénzes
Ferenc címzetes bv. főtörzsőrmester, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet körletfelügyelője, Farsang Zoltán
bv. közalkalmazott, a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
előadója, Gálfiné Kalocsa Edit bv. közalkalmazott,
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
előadója, Velecz Jánosné bv. közalkalmazott, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja előadója, Nagy Balázs bv.
alezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
osztályvezetője, Tóth Árpád Vilmos címzetes bv.
őrnagy, a Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. főművezetője, Géczy Andrea bv. százados, a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön belső ellenőre, Kiácz
Nikoletta bv. százados, a Márianosztrai Fegyház és Börtön
főelőadója, Kocsondiné Bócsi Katalin bv. hadnagy, az
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet előadója,
Juhász Tibor bv. közalkalmazott, a Szegedi Fegyház és
Börtön osztályvezető római katolikus lelkésze, Sövény
Zoltán ny. bv. ezredes, az Ellenőrzési Szolgálat megbízott
osztályvezetője, Mitrovics Zoltán, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelője, Tüdős
Marianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet pártfogó felügyelője és Híves
Mihályné, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.
ügykezelője.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Országos
Parancsnoki Dicséretet és Ajándékutalványt kapott
Nagyné Budai Marianna bv. őrnagy, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet osztályvezetője, Haraszti Andrea bv.
százados, a Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferense,
Szilágyi Andrea címzetes bv. főtörzszászlós, a Baranya
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadója,
Kovács Károly címzetes bv. törzszászlós, az Állampusztai
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. művezetője, Madarassy-Cseke Ilona Dóra címzetes bv. zászlós, a Központi
Szállítási és Nyilvántartási Főosztály megbízott kiemelt
főreferense, Csapó Zsolt címzetes bv. főtörzsőrmester,
a
Tolna
Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet
körletfelügyelője, Szűcs Tamás bv. törzsőrmester, a Műszaki
és Ellátási Főosztály segédelőadója, Batta Zsuzsanna
bv. közalkalmazott, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
takarítója, Katonáné Gazsó Éva bv. közalkalmazott, a Békés
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet előadója, Sövényné
Lózs Maraianna bv. közalkalmazott, a Váci Fegyház és
Börtön ügykezelője és Weinber Ildikó bv. közalkalmazott, a
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház előadója.
Az országos rendőrfőkapitány a rendőrség és a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szakmai együttműködésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért október 23-a alkalmából elismerésben
részesítette Zakor Tibor bv. századost, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Ügyeleti és
Védelmi Osztályának megbízott osztályvezetőjét, aki az
elismerést az ORFK Teve utcai székházában október 18án, a rendőrség központi ünnepségén vehette át.

Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz
sok sikert kívánunk!

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. alezredes
Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu.
Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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OKtÓBer 23.

Horváth Attila: Mindig
az adott beosztásomban
szeretnék a legjobb lenni
Földhöz ragadt személyiség vagyok, szeretek rövid távú, elérhető célokat kitűzni
magam elé – vallja Horváth Attila bv. ezredes. A Budapesti Fegyház és Börtön
parancsnokhelyettesét október 23-a alkalmából soron kívül léptette elő bv.
ezredessé Pintér Sándor belügyminiszter.
– Mennyire értékeli sikeresnek szakmai szempontból a 2017es évét? Március 15-én a Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai
tagozatát vehette át, október 23-a alkalmából soron kívül
büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő Pintér Sándor
belügyminiszter. Mit jelentenek önnek ezek az elismerések?
– Nagy megtiszteltetés, hogy elöljáróim alkalmasnak találtak
azokra a feladatokra, amelyekkel az elmúlt években megbíztak.
Külön öröm, hogy a nekem szavazott bizalommal nem okoztam
csalódást. Ezt a pozitív visszajelzést jelenti nekem az idei évben
kapott két elismerés. Hogy ilyen léptékben követték egymást,
köszönhető annak is, hogy változott a szolgálatteljesítésem
helye. Az első inkább az előző munkahelyen mutatott
tevékenység elismerése volt, míg utóbbira az új megbízatásnak
való eddigi sikeres megfelelés adott okot. Nem utolsósorban
mindenkori munkatársaimnak is köszönettel tartozom, akik
hozzásegítettek, hogy az elismerésekre érdemessé váljak.
– Közel 20 éve áll a büntetés-végrehajtás szolgálatában.
Meséljen egy kicsit a kezdetekről.
– A sorkatonai szolgálat leadását követő első napon kezdtem
hivatásos pályámat a büntetés-végrehajtásnál. Már korábban
megfogalmazódott bennem, hogy bv.-s akarok lenni, más fegyveres
szerv szóba sem jöhetett. Vonzott ez a bizonyos értelemben vett zárt
világ, amelyről minden földi halandónak vannak elképzelései, de
valójában senki sem ismeri a működését. Kezdetben körletfelügyelő,
majd gépjárművezető beosztásokban tevékenykedtem, később a
Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után a biztonsági szakterületet
jártam végig biztonsági tiszttől az osztályvezető beosztásig. Hat
és fél éve dolgozom parancsnokhelyettesként, először Vácott,
majd a Gyűjtőben. Mint minden pályakezdőnek, nekem is voltak,
és a mai napig vannak ambícióim. Földhöz ragadt személyiség
vagyok, szeretek rövid távú, elérhető célokat kitűzni magam elé. Az
álmodozás nem az én világom. Mindig az éppen adott beosztásban
szeretnék a legjobb lenni, minden elvárásnak megfelelni, minden
feladatot magas színvonalon teljesíteni.
– Volt már parancsnokhelyettes Vácott, most ugyanilyen
pozícióban van a Budapesti Fegyház és Börtönben. Ugyanazon
munkakör mellett a kihívások is ugyanazok?
– A parancsnokhelyettesi munka alapvetően mindenhol ugyanazt
jelenti. A munkaköri leírás is egységes. Azonban minden intézet
más kihívásokkal küszködik, annak ellenére, hogy azonosak a
megfogalmazott központi elvárások. Úgy fogalmaznék, hogy a
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cél mindenkinek ugyanott van, csak nem ugyanaz az út vezet
odáig. Kinek simább, másnak göröngyösebb, de nem elérhetetlen.
- Egyre több az elítélt, a cél pedig a teljes foglalkoztatottságuk.
Ez mekkora kihívás az ország egyik legnagyobb bv.
intézetében, a Budapesti Fegyház és Börtönben?
– A fogvatartotti összetételt tekintve nagy kihívást jelent.
Azonban a foglalkoztatás fogalomköre összetett, így nemcsak
a munkáltatás, hanem az iskolai oktatás, szakmaképzés, és a
munkaterápiás foglalkoztatás arányának növelésével is komoly
eredményeket lehet elérni. A mai gépesített munka világában a
biztonsági előírásoknak is megfelelő tevékenységet biztosítani
nem olyan egyszerű, de elméleti vagy gyakorlati tudást adni az
elítélt kezébe legalább olyan hasznos.
- Mit szeret csinálni szabadidejében? Mi a hobbija?
– Négy gyermekem van, a szabadidőm nagy részét nekik
szentelem. Szeretünk kirándulni, kerékpározni, nyáron
kempingezni. Korábban versenyszerűen sportoltam, de a rendszeres testmozgás még ma is része a mindennapjaimnak.
Szeretek squasholni, heti két nap egy-egy órát mindig szakítok
rá. Ezen kívül sokat olvasok, főleg a történelmi témájú könyvek
érdekelnek. A motorozás is része az életemnek. A munkába járás
sok időt elvesz, de ha ezt motorral teszem, az kitisztítja az elmét.
– Parancsnokhelyettesként mennyire elfoglalt a mindennapokban?
– A parancsnokhelyettesi munka a büntetés-végrehajtásnál levő
összes beosztáshoz hasonlóan teljes embert kíván. A család
messzemenőkig segít feltöltődni egy-egy mozgalmas nap után.
Amennyiben van ráhatásom, igyekszem úgy beosztani az időmet,
hogy a munka ne menjen a magánélet rovására. A feleségem is a
szervezetnél dolgozik, ismeri az ezzel járó kötöttséget, így sokkal
könnyebb a harmóniát megteremteni.
– Év vége közeledtével mit kíván saját magának és az egész
szervezetnek 2018-ra?
– Az évből hátra van még néhány hét, nem lehet hátra dőlni. Az
ünnepi időszak mindig tele van izgalmakkal. Csendes, nyugalmas
karácsonyi és újévi időszakot szeretnék, hogy valóban sikeresnek
mondható legyen a 2017-es év. Az újévre pedig azt kívánom,
hogy a stratégiai célkitűzéseink teljesüljenek, elsősorban a
köznyugalmat megzavaró rendkívüli eseményeket előzzük meg.
A közvélemény az igazságszolgáltatás egyik alappilléreként
gondoljon a büntetés-végrehajtási szervezetre.
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Fekete Ágnes: Ez a munka nekem való,
nekem találták ki!
Több mint 21 éve dolgozik a büntetés-végrehajtásnál Fekete Ágnes, a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelője. Október 23-a alkalmából magasrangú elismerést
vehetett át. Ebből az apróból beszélgettünk vele a több mint két évtizedes pályafutásáról.

Hogyan került kapcsolatba a büntetés-végrehajtással? Mikor
döntötte el, hogy itt szeretne dolgozni?
– A büntetés-végrehajtásban dolgozó egyik ismerősöm mondta,
hogy próbáljam meg, és jelentkezzek a szervezethez. Előtte
nagyon más területen, a kereskedelemben dolgoztam. Először
nem akartam megpályázni ezt a lehetőséget, el is vetettem a
gondolatot. Aztán mégis jelentkeztem és felvettek. Ez már több,
mint 21 éve történt. Egyáltalán nem bántam meg, elég gyorsan
kiderült, hogy megtaláltam a nekem megfelelő hivatást.
– Milyenek voltak az első benyomások, hogyan sikerült
beilleszkedni?
– Először volt bennem egy kis szorongás, bizonytalan voltam,
hogy jól döntöttem-e. Szerencsére gyorsan szertefoszlott minden
kételyem és rájöttem, hogy ez a munka nekem való, nekem találták
ki. Nagyon sok segítséget kaptam a kollegáimtól, könnyebbé
tették az első időszakot. Az elején főleg irodai munkát végeztem,
aztán ahogy egyre magabiztosabb és tapasztaltabb lettem, egyre
több feladatot kaptam és helyettesítettem.

– Milyen Fekete Ágnes, ha szolgálatban van?
– Már többen mondták, hogy szigorú vagyok, de igazságos. Azt
hiszem ez az, ami a legjobban jellemez. A fogvatartottak megtartják
a három lépés távolságot, de ha valaki közelebbről megismer,
pozitívan „csalódik”. Ha én vagyok szolgálatban, akkor csend van
és nyugalom, ezt már többször jelezték nekem a fogvatartottak.
– Mivel tölti a szabad idejét, hogyan tud igazán kikapcsolódni?
– Nagy kedvencem a szaunázás, ami egyszerre kikapcsolódás és
feltöltődés. Igazi filmrajongó vagyok, ha tehetem gyakran megyek
moziba.
– Hogyan értesült arról, hogy jutalmat fog kapni?
– Telefonon hívtak, hogy Budapestre kell utaznom. Sejtettem,
hogy kapok majd dicséretet, de nem tudtam pontosan mire
számítsak. Ez egy ezüstplakett, korábban már megkaptam ennek
a bronzfokozatát is. Nagyszerű dolog, ha elismerik az ember
munkáját, nagyon büszke vagyok arra, hogy megkaptam ezt az
elismerést.

Cellei látogatás

AFővárosiBv.Intézetkülönbözőszakterületeitképviselőmunkatársaiból
összeállított delegáció tett több napos látogatást a németországi
Cellei Büntetés-végrehajtási Intézetben (Justizvollzugsanstalt
Celle) szeptember végén. A Cséri Zoltán bv. dandártábornok,
intézetparancsnok által vezetett négyfős delegációt Thomas Papies
cellei börtönigazgató fogadta, aki a vendégek körbevezetése után
bemutatta a Langenhageni Kiutasítási Őrizetet végrehajtó intézményt,
a Wolfenbütteli Büntetés-végrehajtási Intézetet, illetve a Wolfenbütteli
Oktatási Központot és az ott folyó szakmai munkát. A delegáció tagjai
lehetőséget kaptak egy magas biztonsági kockázatú fogvatartottakat
elhelyező zárt, illetve egy nyitott büntetés-végrehajtási intézet
felépítésének, működésének, feladat- és szemléletrendszerének
közelebbi tanulmányozására, az alsó-szászországi felvételi és kiképzési
eljárás, valamint az itt folyó oktatási munka elemző vizsgálatára. Az
intézetek parancsnokai megújították a két börtön közötti jelenlegi
együttműködési megállapodást, amely a jövőben egy kölcsönös
hospitálási rendszer bevezetésével is kiegészülhet.
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Paksy Róbert: Időbe telt
megszokni a bilincsek
kattanását
Szeretem felkészíteni a fiatal kollégákat arra a szintre, hogy biztonságosan és
szakszerűen hajtsák végre a feladatokat, számíthassunk rájuk, és egy váratlan
helyzetben is helyes döntést tudjanak hozni – mondja Paksy Róbert Ferenc címzetes
bv. főtörzszászlós. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági főfelügyelőjének október 23-a alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott Pintér Sándor belügyminiszter.
Bv. Hírlevél: - Éppen 25 éve dolgozik a büntetés-végrehajtásánál. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott önnek október
23-a alkalmából Pintér Sándor belügyminiszter. Mit jelent
önnek ez az elismerés?
– Az elmúlt 25 év alatt sok mindent megtettem annak érdekében,
hogy feladataimat mindig a legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen
végezzem el. Ez az elismerés újabb erőt ad ahhoz, hogy a jövőben is
így, vagy ennél magasabb szinten végezzem a munkámat.
– Milyen érzésekkel és gondolatokkal kezdte el pályafutását
a bv.-nél? Miért akart a szervezethez kerülni 21 évesen?
– Szüleim mindketten a büntetés-végrehajtás állományából vonultak
nyugdíjba. Már kisgyerekként bepillanthattam kicsit a börtön
falai mögé. A többi bv.-s gyerekkel együtt vettünk részt az éves
Fenyőünnepen. Sorkatonaként a határőrségnél gépkocsivezetőként
szolgáltam. Leszerelésem után szintén gépkocsivezetőként sikerült
elhelyezkednem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetnél.
21 éves pályakezdőként annak ellenére is, hogy szüleimtől sokat
hallottam a szervezetről és az ott folyó munkáról, idegen volt ez a világ.
Az ajtók csapódását és a bilincsek kattanását időbe telt megszokni.
– Hogyan gondol vissza az elmúlt negyedszázadra? Mit szeret
munkájában a legjobban?
– Gépkocsivezetőként 15 évig teljesítettem szolgálatot. Ez idő alatt
szerettem a változatos feladatokat, sok kollégát megismertem szerte
az országban. Az ezt követő tíz évben az előző évek tapasztalatait
felhasználva biztonsági főfelügyelőként az előállítások, szállítások,
célszállítások szervezése a fő feladatom. Megyei intézet lévén
magas az előállítások száma. A feladatok végrehajtása folyamatos
kihívást jelent. Nincs két egyforma nap. Munkámban szeretem,
hogy a kollégáimmal együttműködve, egymást segítve oldunk
meg feladatokat. Az eltelt idő persze nehézségektől sem volt azért
mentes. Sokszor kellett úgy szervezni a programjaimat és a családi
életemet, hogy ha megcsörrent a telefon, rendelkezésre álljak. Ez
nagy részben köszönhető feleségemnek, szüleinknek, akik sokszor
segítettek a gyermekeink felügyeletében. Számtalan alkalommal
volt olyan hétvége, ünnepnap vagy hajnal, amikor a tervezettől
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eltérően kellett szolgálatra jelentkezni. A biztonsági tisztek is
tudták: ha hívnak, rám számíthatnak. Talán ennek köszönhetően
terjesztettek fel erre az elismerésre.
– Régóta van a „szakmában”. Mi az ön megítélése szerint a
legszembetűnőbb változás a bv. életében 1992-höz képest?
– Amikor az állományba felvételt nyertem, még nagyon nehéz
volt bekerülni. Az ott dolgozók többsége ragaszkodott a
munkahelyéhez, nagyon ritka volt, hogy valaki önszántából
leszereljen. Ez mára megváltozott. Visszautalok a gépkocsivezetői
évekre: szerencsére a gépjárműállomány jelenetős fejlődésen
ment keresztül. Fiatalabb gépkocsivezető kollégáim már nem
élhetik át, amikor egy Tökölre végrehajtandó célszállításkor az
akkori legöregebb Nysa típusú rabszállítóval indultunk útnak, és
érkezéskor már bokáig ért a hó a vezetőfülkében.
– Az elismerésre való felterjesztésben az áll, hogy komoly
szerep hárul önre a kezdő munkatársak betanításában és
képzésében. Ez mit jelent?
– Tíz éve látok el korábban instruktori, majd az utóbbi években
mentori feladatokat a biztonsági osztályon. Szeretem felkészíteni a
fiatal kollégákat arra a szintre, hogy biztonságosan és szakszerűen
hajtsák végre a feladatokat, számíthassunk rájuk, és egy váratlan
helyzetben is helyes döntést tudjanak hozni. Szeretem megismerni
őket, hogy kinek mi a fejlesztendő területe. Jó érzés látni, ahogy
egyre jobban beilleszkednek és helytállnak. Ugyanakkor rossz
érzés, amikor egy hosszú tanítási folyamat után mégis elhagyja a
pályát egy fiatal kolléga.
– Mit szeret szabadidejében csinálni? Hogyan kapcsolódik ki?
– Hegyek között nőttem fel. Gyerekkoromban a Zemplén, ma már
a Bükk hegyei vesznek körül. A legnagyobb szerelem a síelés, 8 éves
koromban álltam először sílécre. Szerencsére a családom is szereti
ezt a sportot, a legnagyszerűbb élmény, amikor négyen együtt
tudunk elmenni síelni. Emellett a túrázás és a kerékpározás is évek
óta nagy szenvedélyem. Ezeknek köszönhető, hogy egyensúlyt tudok
teremteni az életemben, és le tudom vezetni a munkahelyi stresszt.
Kiss Gábor Gergő
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Füstölő Ladát mentettek meg
a teljes kiégéstől
a szegedi biztonsági felügyelők
Egy füstölő autót mentett meg a teljes
kiégéstől a Nagyfa-Alföld Kft. két
biztonsági felügyelője szeptember 29-én
a szegedi Cserzy Mihály utcában.
– Gomolygó füstre lettem figyelmes. Kimentem
az utcára, és láttam, hogy egy Ladának füstöl a
motortere – mondta Olasz Attila, a Nagyfa-Alföld
Kft. szegedi telephelyének biztonsági vezetőhelyettese.
A címzetes bv. főtörzszászlós munkatársával, Varga
László kiemelt művezetővel visszasietett a Cserzy
Mihály utcai gyárépület előcsarnokába, ahol mindig
készenlétben áll egy nem várt tűzeset elfojtására egy
6 kilogrammos porral oltó készülék. – Ezt a készüléket
korábban még soha nem kellett használnunk, de most
nagy szolgálatot tett. Odaszaladtunk az egyre füstölgő
autóhoz és felnyitottuk a motorterét. A hirtelen
érkezett nagyobb oxigénmennyiség miatt azonnal
felcsaptak a lángok. A porral oltó teljes tartalmát
felhasználtuk, így a tűz az utastérbe szerencsére nem
terjedt tovább.
A motortér így is teljesen kiégett, de ha nem érünk
oda időben, az egész autó a lángok martalékává
vált volna – emlékezett vissza a még szeptember
végén történt tűzoltásra Olasz Attila. Az autóban
szerencsére nem ült senki.
– Egy idősebb nő vezette a kocsit, aki a Nagyfa-Alföld
Kft. telephelyével szemben levő üzletekbe szaladt
be először segítségért. Onnan értesítette valaki a
tűzoltókat, a sofőrt pedig leültették egy padra. Sírt,
láthatólag nagyon megviselték a történtek – mesélte
a címzetes bv. főtörzszászlós. Mire a tűzoltók a
helyszínre érkeztek, Varga László és Olasz Tibor az
autót is áramtalanították, majd a tűzoltók hideg
vízsugárral hűtötték le a sérült járművet. Ezután egy
autómentőt hívtak, amelyik elszállította a biztonsági
felügyelők gyors beavatkozásának köszönhetően a
teljes kiégéstől megmentett Ladát.
– A gyárban már kellett tüzet oltanunk, korábban
pedig egy kigyulladt targoncát is eloltottam már.
Lángoló személyautóval azonban ezelőtt még nem
volt dolgunk. Az elhasznált porral oltót azonnal
pótoltuk az előcsarnokban, hiszen bebizonyosodott,
hogy egy ilyen készüléknek mindig kézközelben kell
lennie – magyarázta Olasz Attila.
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HÍreK

Hatékony
kommunikáció és
konfliktuskezelés
Kétnapos kompetenciafejlesztő tréningen vett részt a JászNagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tíz
munkatársa október közepén. A foglalkozás célja az volt,
hogy a büntetés-végrehajtásban dolgozók elsajátítsák azokat
az készségeket, eszközöket, amelyek segítségével képesek
kontrollálni helyzeteket, képessé válnak a konstruktív
kritika megfogalmazására, gyakorolják az önérvényesítő
viselkedést. A „nehéz” emberek kezelése során ugyanis elengedhetetlen, hogy meggyőzően képviseljék álláspontjukat a velük
foglalkozó szakemberek, önérvényesítőek legyenek anélkül, hogy erőszakossá válnának, áttörést érjenek el konfliktusaik
kezelésében. A játékos helyzetgyakorlatok mellett a vállalhatatlan kérések visszautasításának módjára is kiterjedt a tréning.

Regionális
értekezlet Kalocsán
A BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata szervezésében a
Kalocsai Fegyház és Börtönben tartották a Fogvatartási
és bűnismétlési kockázatok – a visszaesési mutatók
csökkentése című regionális értekezletet október
végén. A nap fő témaköre a Befogadási és Fogvatartási
Bizottságok működése volt. Az értekezleten a vendéglátó
intézet mellett részt vett a Szegedi Fegyház és Börtön,
az Állampusztai Országos Bv. Intézet, a Bács-Kiskun
Megyei Bv. Intézet és a Békés Megyei Bv. Intézet is. Szó
volt a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működésének
tapasztalatairól, a prediktív mérőeszköz alkalmazásának
összefüggéseiről, valamint a fogvatartotti kérelmek és
panaszok ügyintézésről. Az értekezleten résztvevők
kitértek az új fogvatartotti mobiltelefonok bevezetésére,
illetve a pártfogó felügyelői kockázatértékelés
bevezetésével összefüggő aktuális feladatokra is.

Bv. H Í R L E V É L

Egészségnap
Baracskán

Egészségnapot szerveztek a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában
az intézet személyi állománya, valamint az intézettel
együttműködő társzervek tagjainak október 26-án. A
programban a MentsManust Mozgalom is részt vett PSA
szűrésével. Horti Dániel, a MentsManust Mozgalom
vezetője elmondta, hogy a kezdeményezés, amelynek fő célja
a férfiak egészségtudatosságának növelése, illetve, hogy
felhívja a figyelmet a prosztata daganatos megbetegedéseinek
megelőzésére, 2004-ben indult útjára Ausztráliából. Jelenleg
Magyarországon a prosztatarák a második helyen áll a férfiakat
érintő halálokok között. Egy egyszerű szűrővizsgálaton
(PSA), melyhez csak egy csepp vérre van szükség, azonban
már megállapíthatóak az esetleges negatív elváltozások. Az
esemény kapcsán az intézet parancsnoka, Galuska-Tomsits
László bv. ezredes az országban másodikként vehette át a Férfi
egészséget támogató minősítést a mozgalom képviselőjétől.
A program sikerére és a nagy érdeklődésre való tekintettel az
intézet a jövő évben is szeretné az egészségnapot megszervezni.
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Magyar alelnöke van az európai
börtönügyi tanácsnak
Juhász Attila bv. ezredest, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet korábbi parancsnokát
választotta alelnökévé az Európa Tanács büntetés-végrehajtással foglalkozó bizottsága.
Az Európa Tanácsban a CPT mellett több bizottság is foglalkozik
büntetőpolitikai és börtönügyi kérdésekkel. A Börtönügyi
Együttműködési Tanács (PC-CP) is egy ezek közül. Mit érdemes
tudni erről a szervezetről?

A PC-CP körülbelül 35 éves múltra tekint vissza és fő
feladata, hogy az európai börtönrendszerek fejlődését és
alakulását vizsgálja és segítse. A mindennapok során ez
azt jelenti, hogy a bizottság alkalmanként felülvizsgálja az
Európai Börtönszabályok gyakorlati alkalmazhatóságát és
bevezetettségnek a szintjét, továbbá az egyes tagállamok
által a tanácstól kért állásfoglalásokkal kapcsolatban fejt ki
szakmai munkát. Mindezeken kívül a különböző ajánlások
előkészítéséért is felel, megszervezi az országos parancsnokok
és pártfogó felügyelői szolgálatok éves konferenciáját, valamint
koordinálja az úgynevezett SPACE I és SPACE II statisztikák
elkészítését.

Mit jelent pontosan, ha ajánlásba kerül ez a program?

Ma közel 1,5 millió fogvatartott van egy időben a tagállamok
börtöneiben, a becslések szerint ez 2,1 és 2,5 millió közötti
gyermeket érint, akik ártatlanul szenvednek a szüleik
bebörtönzésétől. Ha ez az ajánlás segít abban, hogy felhívjuk
rájuk a figyelmet, akkor már megérte a munka. Kötelező érvényű
feladatokat azonban nem határozhatunk meg egyetlen tagállam
számára sem, mégis nélkülözhetetlen, hogy létezzenek egységes
európai álláspontok bizonyos jelentős horderejű témákkal
kapcsolatban. Ilyenek többek között az Európai Börtönszabályok,
A büntetés-végrehajtás személyi állományának európai etikai
kódexe, vagy a fiatalkorú, illetve az előzetesen letartóztatott
fogvatartottakkal kapcsolatos ajánlások. Ezek segíthetik az egyes
országokban a jogszabályok alakítását, végső soron megoldást
adhatnak egy sor komoly problémára, amelyek az európai
börtönökben jelentkeznek. Ráadásul az ajánlásokat az Emberi
Jogok Európai Bírósága is figyelembe veszi az ítéletei során.

Még 2013 decemberében választották be a tanács állandó tagjai
közé. Most alelnök lett a strasbourgi székhelyű bizottságnál.
Nagyobb befolyása lehet hazánknak az európai börtönügyre?

Milyen nehézségekkel találkoznak a tagállamok Európa-szerte a
fegyintézetekben?

Már 2013 előtt is közel voltam a nemzetközi börtönügyhöz,
hiszen korábban különböző felkérésekre tartottam már
előadásokat Strasbourgban, illetve képviseltem Magyarországot
a különböző plenáris üléseken is. Ez a felkérés azonban hatalmas
megtiszteltetés számomra, hiszen azt jelenti, hogy meg voltak
elégedve a munkámmal. Az alelnöki pozíció mindenképpen
nagyobb hangsúlyt jelenthet egyes hazai ügyeknek, de ez egy
meglehetősen demokratikus szervezet, ahol egyébként eddig is
végig lehetett vinni azokat az elképzeléseket, amiket az egyes
tagállamok delegáltja fontosnak tartott.

Minden tagállamnak megvannak a saját kihívásai: Norvégiában
és Svájcban a külföldi fogvatartottak jelentik a legnagyobb
problémát. Van olyan svájci börtön, ahol a külföldiek aránya
meghaladja a 80 százalékot is. Franciaország vagy Anglia pedig
szembe találta magát a szélsőséges radikalizmussal a börtön
falain belül. De a szerhasználat, illetve a szerhasználathoz
kapcsolódó problémák, például a különböző fertőzések
aránya is komoly gondot okoz egyes tagállamoknál. Bizonyos
országok számára pedig a személyi állomány hiánya, vagy az
alulfinanszírozottság kezelése igényel hatalmas erőfeszítést.

Ilyen volt a magyar kezdeményezésre indult fogvatartottak
gyerekeivel kapcsolatos ajánlattervezet is.

És a hazai büntetés-végrehajtásnak milyen a külföldi megítélése? Miben nyújtunk követendő példát?

Így van, de fontos hangsúlyozni, hogy ennek a
kezdeményezésnek voltak és vannak képviselői más európai
országokban is. Néhány évvel ezelőtt kezdődött minden,
amikor lehetőséget kaptam rá, hogy egy nemzetközi előadáson
bemutassam a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
folyó munkát. Az előadás akkor felkeltette a figyelmet a téma
iránt, majd körülbelül két évvel ezelőtt elkezdődött a célzott
munka is annak érdekében, hogy a projektből valamilyen
formában ajánlás lehessen. A munka pedig a végéhez közeledik:
éppen ma reggel kaptam egy emailt, hogy az elkészült
dokumentumot a felettes szervünknél némi változtatással, de
elfogadták, vagyis 2018 elején a Miniszteri Bizottság elé kerül az
ajánlás.

A fogvatartotti munkáltatás színvonala komoly elismerést vívott
ki külföldön, de kifejezetten pozitívak a vélemények a hazai
reintegrációs programokról, reintegrációt célzó intézkedésekről
is. A Börtön a városért projekt és a meseterápiás foglalkozások
mindenhol nagy sikert aratnak.
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A Börtönügyi Együttműködési Tanács 9 állandó tagból
áll, akiket 2+2 évre választanak meg, de egy tagállam csak
egy embert jelölhet a szervezetbe. Jelenleg Magyarország
mellett Németország, Írország, Bulgária, Horvátország,
Svájc, Görögország, Franciaország és Belgium képviselői
dolgoznak a bizottságban.
Kellner Gergely
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Búcsúzunk
Heim Csilla
A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet körletfelügyelője, Heim Csilla c. bv.
törzszászlós hosszan tartó, súlyos megbetegedés következtében 2017. november
15-én, 43. életévében elhunyt. Heim Csilla
1999. január 1-jétől teljesített szolgálatot a
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete állományában, biztonsági
felügyelő beosztásban. 2001. szeptember 1-től 2004. április 14-ig
technikai rendszerkezelő, majd 2004. április 30-ig biztonsági felügyelő
beosztásban teljesített szolgálatot. 2004. május 1-től megbízással, majd
2007. január 15-től kinevezéssel biztonsági főfelügyelőként végezte
feladatait. 2010. április 1-jei hatállyal körlet-főfelügyelői beosztásba
került. 2016. május 1-jei hatállyal, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet és a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete szétválásával
körletfelügyelői beosztásba került, megbetegedéséig ebben a beosztásban
látott el szolgálatot. Heim Csilla bv. törzszászlós feladatait mindvégig
kiemelkedő színvonalon végezte. Személyében egy kiváló szakembert, és
egy valódi családtagot veszített el az intézet és a szervezet.

HÍreK

Jutalmat kaptak
a megszökött
nagyfai elítéltet
elfogó rendőrök
Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka tárgyjutalomban részesítette a Szegedi
Rendőrkapitányság három munkatársát, Papdi Ádám címzetes
rendőr zászlóst, Kotroczó Balázs főhadnagyot és Radoszáv
Sztánko hadnagyot október 27-én. A nyomozók fogták el
Hajdúsámsonon azt a rabot, aki még szeptemberben szökött
meg a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai intézményéből
külső munkavégzés közben. A férfi október 25-én az esti
órákban került rendőrkézre. A szökevényt kihallgatása után
visszaszállították a bv. intézetbe.

Mészáros Sándor László
Súlyos, hosszan tartó betegséget követően 2017. november 10-én, életének
60. évében távozott Mészáros Sándor László c. bv. főtörzsőrmester, a Középdunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet gépjárművezetője.
Mészáros Sándor László 15 éve állt a Büntetés-végrehajtási Szervezet
szolgálatában, munkáját a pontosság, szorgalom és lelkiismeretesség
jellemezte. „Mészi” – ahogyan kollégái szólították – mindenkor segítőkész,
együttműködő volt, munkatársai feltétlenül számíthattak rá. Vidáman,
mosolygósan tette a dolgát, igazán önzetlen személyiség volt, akitől az
intézet személyi állománya mély megrendüléssel búcsúzik.

Golcsné Klemencsics Anita
A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet gazdasági osztályvezető-helyettese,
Golcsné Klemencsics Anita bv. őrnagy 2017.
szeptember 18-án tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Golcsné Klemencsics Anita 1990.
október 1-jei hatállyal, pályakezdőként
került kinevezésre a Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási
Intézete
tiszthelyettesi
állományába, őrmesteri rendfokozattal. Előadó, művezető, foglalkoztatási
előadó, de konyhavezető és tűz- és munkavédelmi előadó beosztásokban
is dolgozott. A Pécsi Tudományegyetem szociális munkás szakának
elvégzését követően osztályvezető-helyettes lett a Gazdasági Osztályon,
de kapcsolt munkaköri feladatként 2002 áprilisától a környezetvédelmi
tevékenységgel kapcsolatos feladatkört is folyamatosan ellátta.
Golcsné Klemencsics Anita bv. őrnagy munkája elismeréseként számos
alkalommal részesült helyi jutalmazásban, feladatait mindvégig
példaértékű hozzáállással, magas szintű elhivatottsággal végezte.
Kollégái és családja fájó szívvel őrzik emlékét.

Korszerű
energiatermelés
A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben napelem
erőmű kiépítése kezdődött. A beruházás 105,99 millió forint
európai uniós támogatással valósul meg a Mátyási utcai és a
Wéber Ede utcai objektumban. A fejlesztés várhatóan jelentős
energiaköltség-megtakarítást eredményez majd. A beruházás
tervezett befejezése 2017. december 31-e.
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A szovjetek hadifoglyaira emlékeztek
a Csillagbörtönben
Hadifogolytábor és hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben 1944-1945-ben címmel
rendeztek emléknapot október végén a Csillagbörtönben, ahol ezekben az években szovjet
hadifogságba esett 3 ezer katona és civil vesztette életét méltatlan körülmények között.

Magyarországon
egyedül
a
Csillagbörtön falán őrzi emléktábla
a hadifoglyok emlékét. Itt emlékezhetnek azok a hozzátartozók, akik
a hadifogolytáborokban elveszítették
szeretteiket, hiszen sok ember nem
tért haza családjához a hadifogságból
– mondta Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
gazdasági és informatikai helyettese a Hadifogolytábor és
hadifogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben 1944-1945-ben
című emléknapon október 27-én a szegedi Csillagbörtönben.
Hangsúlyozta, hogy az ember méltóságát azzal óvjuk meg,
ha emlékezünk a hősökre. Ezért is támogatta a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, hogy az áldozatoknak
méltó emléke maradjon fenn az utódoknak.
Az emléknap előzménye, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, a
Csongrád Megyei Kormányhivatallal, a Szeged-Csanádi
Egyházmegyével és a Csongrád Megyei Levéltárral az
elhunyt hadifoglyok emlékére szervezett egy évvel ezelőtt
konferenciát Hadifogolytábor és hadifogolysors a Szegedi
Fegyház és Börtönben 1944-1945-ben címmel. A történeti
kutatások szerint a Szegedi Csillagbörtön Mars téri
épületeiben, a megszálló Szovjet Vörös Hadsereg 1944
októberétől 1945 májusáig hadifogolytábort működtetett,
ahol háromezer katona és civil veszítette életét. Akkoriban
a négyszáz főre kialakított börtönben tizenkétezer főt
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tartottak fogva, a túlzsúfoltság hússzoros volt. Az elégtelen
élelmezés és az alapvető higiénés feltételek hiánya miatt
1945 tavaszán kitört a tífuszjárvány. Egy túlélő elbeszélése
szerint a hadifoglyok jelentős része nagy kínok közt, orvos,
felcser és gyógyszer nélkül lelte halálát. Az elhunytakat
előbb a börtön udvarán, majd a város temetőjében jelöletlen
tömegsírokba helyezték. Az áldozatok emlékére tavaly
a Szegedi Fegyház és Börtön homlokzatán emléktáblát
helyeztek el. A hadifogolytáborról vizsga dokumentumfilm
is készült Láger a Mars téren címmel. A Délmagyarország
fiatal újságírónője ezen a konferencián kapott ihletet, hogy
feldolgozza ezt a témát. Ezzel
megszületett egy hagyomány, hiszen idén immár a hadifogolykutatások legfrissebb eredményeit
ismerhették meg az érdeklődők a
Csillagbörtön dísztermében.
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke
ismertette, hogy a szovjet hadifogolytáborokba hurcoltak egyharmada volt civil. Szerinte az 1956os forradalom 1940-ben kezdődött, tömeges terrorral,
amely szinte majdnem minden magyar családot érintett.
Dr. Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető docense a
hadifogoly történetek legfrissebb szegedi kutatásait ismertette.
Előadásában elmondta, hogy a korabeli Magyarországon 15
millió ember élt, és egymillió lakost érintett a hadifogság.
Részletesen beszélt a magyarországi gyűjtőtáborokról.
Szegeden a hadifogolytáborban kitört tífuszjárvány után
naponta 100 embert temettek tömegsírokba méltatlanul.
A táborokban tilos volt naplót, vagy bármilyen feljegyzést
vezetni. Mikor a gyűjtőpontokon bevagonírozták az ártatlan
foglyokat, azt mondták nekik, hogy csak egy kicsi munkára
viszik őket, „málenkij robotra”, de ebből 4-5 év kényszermunka
lett valamelyik szovjet táborban. Szomorú tényként említette,
hogy 560 nőt is elvittek hadifogolynak.
Az intézet homlokzatán elhelyezett emléktábla koszorúzásával fejeződött be az emléknap Dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyéspüspök szolgálatával, majd a rendezvény vendégei megkoszorúzták a márványtáblát.
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Emberközpontú büntetés-végrehajtás
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Emberközpontú tudomány címmel tartották meg a Magyar
Tudományos Akadémián november 16-án azt a konferenciát, melyet a Gazdaság- és Jogtudományok
Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, a Magyar
Börtönügyi Társaság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Stratégiai, Elemzési és Tervezési
Főosztálya szervezett.

- A törvényes bánásmód a jogállami végrehajtás alfája és ómegája.
A büntetés-végrehajtás megfelel a jogszabályokban előírtaknak és
a nemzetközi jogi normáknak is, hiszen munkáját a szakszerűség
és jogszerűség jellemzi – jelentette ki Dr. Lajtár István a legfőbb
ügyész helyettese a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
Emberközpontú tudomány címmel tartott konferencián a
Magyar Tudományos Akadémián november 16án. Ismertette a közelmúltban hazánkat ért
nemzetközi hatásokat és következményeket, külön
kitért a túltelítettség problémájára. Elismeréssel
szólt ezzel kapcsolatban a férőhelybővítési
programról, a reintegrációs őrizet jogintézményéről
és a büntetés-végrehajtás telítettségkiegyenlítő
kezdeményezéséről.

betöltött szerepéről és a speciális fogvatartotti csoportok
kezelésének sajátosságairól.
Somogyvári Mihály bv. alezredes, a BvOP Központi Kivizsgáló és
Módszertani Intézet vezetője a Prediktív mérőeszköz bevezetésének tapasztalataiba avatta be a hallgatóságot. A kockázatkezeléssel

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
kiemelte, hogy a közvélemény figyelme egyre
inkább a fejlődő és megújuló börtönökre, az
őket működtetőkre irányul. Nagy lehetőség ez
a szervezetnek, amely segítségével a büntetésvégrehajtásnak lehetősége van bemutatni sokszínűségét és jelentős szakmai sikereit: a börtön-

ökben zajló oktatást és képzést, a kötelező munkavégzés pozitív
hatásait, a reintegrációért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, hogy a
szervezet jó irányba halad ezen a téren.
Kovács Mihály bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője
szót ejtett többek között a büntetés-végrehajtás céljait támogató
EFOP programról, a bv. pártfogó felügyelők reintegrációban
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kapcsolatos nemzetközi kitekintést követően ismertette a hazai
fejlesztésű szoftveres rendszert és az eddigi eredményeiket.
A konferenciát Dr. Barabás Andrea Tünde, a Nemzeti
közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjének előadása zárta,
melynek témája a büntetés végrehajtása során alkalmazott
resztoratív módszerek alkalmazása volt.
Kellner Gergely
15
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Karácsonyi
recept

Karácsonyfa brownie
HOZZÁVALÓK: 200 g étcsokoládé • 140 g kristálycukor • 140 g finomliszt • 50 g kakaópor • 100
g vaj • 4 db tojás Máz: 6 evőkanál porcukor • 1evőkanál liszt • 2 evőkanál víz • dekorcukor

ELKÉSZÍTÉS: Az egész tojásokat a habverő táljába tesszük, és legmagasabb fokozaton 8-10 perc alatt kemény
habbá verjük őket. Amíg ezt végzi a gép, a vajat gőz felett megolvasztjuk a csokoládéval. Ezután félretesszük, amíg
a tésztához nem kell hozzáadnunk.
A felvert tojásokhoz öntsük hozzá az egymással elkevert finomliszt, kristálycukor és kakaópor elegyét kis
adagokban, majd alacsony fokozaton keverjük sima masszává. Amikor minden benne van, hozzákeverjük a még
folyékony csokoládés vajat. Az egészet 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük 20 percre.
Amikor kivesszük a tésztát, még folyik majd benne a csokoládé, de hagyjuk kihűlni és akkor visszadermed.
Ezután daraboljuk háromszögekre. Ha ezzel is megvagyunk, a cukormáz hozzávalóit egy kis tálban keverjük
ki, és zöld ételfestékkel színezzük be. Persze fehér is maradhat, akkor havas hatást fogunk elérni vele. Végül a
dekorcukorkákkal díszítsük fel.
16
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Raﬀaello krémes
HOZZÁVALÓK: Laphoz: 3 tojásfehérje • 15 dkg porcukor • 1 kávéskanál szódabikarbóna • 15
dkg kókuszreszelék • 5 dkg rétesliszt Krém: 3 tojássárgája • 3 dl tej • 1 csomag vaníliás pudingpor • 15 dkg vaj • 5 dkg kókuszreszelék • 5 dkg porcukor Tetejére: 10 dkg kókuszreszelé

ELKÉSZÍTÉS:

A laphoz a tojások fehérjét
verjük kemény habbá, majd adjuk hozzá
fokozatosan adagolva a porcukrot. Amikor szép
fényes és kemény lett, fakanállal keverjük bele
a többi hozzávalót, és egy sütőpapírral kibélelt
30×40 centis tepsiben kenjük szét az így kapott
masszát. 200 fokra előmelegített sütőben 15 perc
alatt süssük meg, amíg kicsit barnulni kezd a teteje.
A krémhez a tojássárgát és a vaníliás pudingport
a porcukorral főzzük fel 3 dl tejben, mintha
csak sima vaníliapudingot készítenénk. Amikor
besűrűsödik, zárjuk el és hagyjuk teljesen kihűlni.
A vajat daraboljuk kis kockákra, és amint kihűlt
a krém, habverővel dolgozzuk össze az egészet a
kókuszreszelék hozzáadásával.

Túrós – sajtos
pogácsa
HOZZÁVALÓK: 1 kg liszt • 250 g vaj • 200 ml
tejföl • 50 g élesztő • 500 g túró • 1 evőkanál só • 1evőkanál cukor • 2 tojás+1 a
kenéshez • 10 dkg sajt a tetejére

ELKÉSZÍTÉS: A tejfölt öntsük egy tányérba
és tegyük a mikróba egy percre, hogy langyos
legyen. Ezután keverjük bele a cukrot, majd
morzsoljuk bele az élesztőt. Fontos, hogy friss
élesztőt használjunk, ettől lesz levegős a tészta.
Egy nagy tálba szitáljuk bele a lisztet, és morzsoljuk
el benne a hideg és kockákra vágott vajat. Ezután
adjuk hozzá a sóval elkevert tojásokat és a túrót.
Ezt is kézzel dolgozzuk el, és amikor még ragad,
de már mindenhol van benne tojás, adjuk hozzá a
tejfölös élesztőt. Ezután lendületes mozdulatokkal
kezdjünk el dagasztani, hogy szép fényes
alaptésztát készítsünk. Szobahőmérsékleten egy
ruhával letakarjuk a tésztát, és fél órára állni
hagyjuk. Az adag a duplájára dagad, ha jól csináltuk
az egyes mozzanatokat.
Fél óra után kivesszük a tésztát a tálból, négybe
vágjuk, fél centiméter vastagra kinyújtjuk a
darabokat, majd pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
A tetejét megkenjük az utolsó felvert tojással és
ráteszünk egy csipetnyi sajtot.
200 fokra előmelegített sütőben 8-10 perc alatt
aranybarnára sütjük őket.
Forrás: serpenyovirtuoz.hu
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Dzsúdóról váltott a fekvenyomásra
AZ ORSZÁGOS FEKVENYOMÓ BAJNOKSÁG EREDMÉNYE:
A csapatverseny első hat helyezettje:
I. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
II. Váci Fegyház és Börtön
III. Budapesti Fegyház és Börtön
IV. Fővárosi Bv. intézet
V. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön,
VI. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
Női OPEN kategória
1. helyezett: Bartus Tünde bv. őrm., Fővárosi Bv. Intézet
2. helyezett: Nagy Nikoletta bv. őrm., Váci Fegyház és Börtön
3. helyezett: Pusztai Beáta bv. őrgy., Szegedi Fegyház és Börtön

– Sportos család vagyunk. Én már 5 évesen szertornázni kezdtem,
majd jött a dzsúdó. Ez a sport 15-től 38 éves koromig volt fontos
része az életemnek, több bv.-s versenyt meg is nyertem. Mellette
futottam, most pedig másodállásban aerobik edző vagyok. Nem
volt kérdés, hogy ilyen múlttal megmérettetem magam a bv.-s
országos fekvenyomó bajnokságon is – mondta Pusztai Beáta bv.
őrnagy.

Férfi kategória
-83 kg-os súlycsoport
1. helyezett: Égei Dániel bv. őrm., Fővárosi Bv. Intézet
2. helyezett: Szukop Dávid bv. őrgy., BVOP
3. helyezett: Zalai Zoltán bv. tzls., Sátoraljai Fegyház és Börtön
-93 kg-os súlycsoport
1. helyezett: Zakor Tibor bv. szds., BVOP
2. helyezett: Tóth Sándor bv. zls., Fővárosi Bv. Intézet
3. helyezett: Kovács László bv. ftőrm., Márianosztrai Fegyház és Börtön
-105 kg-os súlycsoport
1. helyezett: Berényi Zoltán András bv. tzls., Budapesti Fegyház és Börtön
2. helyezett: Kelemen Richárd bv. alez., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BV. Intézet
3. helyezett: Kiss Bálint bv. szds., BVOP
+105 kg-os súlycsoport
1. helyezett: Orosz László bv. tőrm., Váci Fegyház és Börtön
2. helyezett: Horváth Zoltán bv. szds., Váci Fegyház és Börtön
3. helyezett: Terebesi Lóránt bv. ftőrm., Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Master 50 év feletti korcsoportban díjazásban részesült:
Női kategória: Pusztai Beáta bv. őrgy., Szegedi Fegyház és Börtön
Férfi kategória: Fenyvesi Tibor bv. alez., Fővárosi Bv. Intézet

A Szegedi Fegyház és Börtön reintegrációs tisztje a női OPEN
kategóriában 3. helyezést ért el 42,5 kiló kinyomásával október
18-án. Az országos fekvenyomó bajnokságot a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központjában nagyszámú érdeklődő részvételével rendezték
meg, melynek lebonyolításában a Magyar Erőemelő Szövetség is
közreműködött. A rendezvényt Dr. Nádasi Béla bv. ezredes, oktatási
igazgatóhelyettes nyitotta meg és zárta le. A megmérettetésen 15
büntetés-végrehajtási szerv 58 fővel vett részt.
A nők egy súlycsoportban indultak: tízen versenyeztek egymással,
közöttük lett bronzérmes Pusztai Beáta. Az őrnagytól ez azért is
különösen szép eredmény, mert a nők között egyedül volt, aki már
betöltötte az 50. életévét. – Éppen idén lettem 50 éves, de a sportos
múltamnak és a heti 6 aerobik edzés megtartásának köszönhetően
sikerült elérnem ezt a jó eredményt. A párom rendőr, aki amatőr
szinten testépítéssel is foglalkozik, a fiam pedig szintén magas
szinten dzsúdózik – magyarázta Beáta.
Az őrnagy november 24-én a BM országos fekvenyomó versenyén
is elindult, ahol MASTERS kategóriában súlycsoportjában
aranyérmes lett.
18
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V. Tornyos Kupa
BM Országos
Fekvenyomó bajnokság
Az Országgyűlési Őrség szervezésében a Rendészeti
Oktatási és Kiképző Központ, Rendészeti Szervek Kiképző
Központjában november 24-én rendezték meg az V. Tornyos
Kupát, azaz a Belügyminisztérium 2017. évi Országos
Felnőtt Fekvenyomó egyéni és Csapatbajnokságát, melyen a
büntetés-végrehajtás kiemel kedő eredményeket ért el.
A rendező fő célkitűzése biztosan sikerült, mivel a
százötvenkilenc induló között a Belügyminisztérium mindegyik szerve képviseltette magát, így tűzoltók, rendőrök,
büntetés-végrehajtásban dolgozók, országgyűlési őrök és a TEK
állományában lévő hivatásos állományú versenyzők mérték
össze tudásukat. A díjakat Tóth László ogy. dandártábornok, az
országgyűlési őrség parancsnoka adta át.

A megmérettetésen a büntetés-végrehajtás versenyzői
az alábbi dobogós helyezéseket érték el:
Női MASTERS II. -63 kg:
1. helyezett – Pusztai Beáta bv. őrnagy.
(Szegedi Fegyház és Börtön)
Férfi MASTERS I.
-105 kg:
2. helyezett – Kelemen Richárd bv. alezredes
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet)
+120 kg:
3. helyezett – Terebesi Lóránt
bv. főtőrzsőrmester (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön)
Férfi MASTERS III.
-93 kg:
1. helyezett – Fenyvesi Tibor bv. alezredes
(Fővárosi Bv. Intézet)
OPEN
-74 kg:
2. helyezett – Zalai Zoltán bv. zászlós
(Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön)
-83 kg:
1. helyezett – Kígyósi Tamás bv. törzszászlós
(Fővárosi Bv. Intézet)
3. helyezett – Égei Dániel bv. őrmester (Fővárosi Bv. Intézet)
-93 kg: 2. helyezett – Zakor Tibor bv. százados
(Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)
-120 kg:
1. helyezett – Orosz László bv. tőrzsrmester
(Váci Fegyház és Börtön)
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Országos Judo Bajnokság
2017

A büntetés-végrehajtási szervezet idei Országos Judo Bajnokságát
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja szervezésében rendezték meg november
22-én az UTE Megyeri úti Sportcsarnokában. A mérlegelés és
sorsolások után a bajnokságon 14 csapat versenyzői 77 fővel vettek
részt. A versenyt Farsang Tamás bv. ezredes, a BVOTRK megbízott
igazgatója nyitotta meg, illetve zárta. A küzdelmek három tatamin, a
nőknél négy, a férfiaknál hat súlycsoportban folytak. A helyezésekért
az érem és oklevél díjakat Farsang Tamás bv. ezredes, mb. igazgató,
Juhász Barbara bv. alezredes, továbbképzési és rehabilitációs mb.
igazgatóhelyettes, valamint dr. Nádasi Béla címzetes bv. ezredes,
oktatási igazgatóhelyettes adták át.
AZ ÖSSZESÍTETT CSAPATEREDMÉNYEK A KÖVETKEZŐK:
I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
II. Fővárosi Bv. Intézet
III. Állampusztai Országos Bv. Intézet
IV. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
V. Pálhalmai Országos Bv. Intézet
VI. Márianosztrai Fegyház és Börtön
EGYÉNI EREDMÉNYEK:
Férfi
-66 kg I. Szilassy Roland bv. őrgy. - BvOP
II. Gyenes Norbert bv. őrm. - Állampusztai Országos Bv. Intézet
II. Asztalos Richárd ka. - Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
-73 kg I. Sereg Milán bv. törm. - Kalocsai Fegyház és Börtön
II. Richter Péter bv. ftörm. - Márianosztrai Fegyház és Börtön
III. Bogár-Gubcsai Zsolt bv. ftörm. - Pálhalmai Országos Bv. Intézet
III. Együd László bv. ftzls. - Márianosztrai Fegyház és Börtön
-81 kg I. Szőke Márk bv. őrm. - Veszprém Megyei Bv. Intézet
II. Czobor Zsolt bv. ftörm. - Állampusztai Országos Bv. Intézet
III. Gersztheimer Miron bv. őrm. - Pálhalmai Országos Bv. Intézet
III. Farkas Dániel bv. őrm. - Állampusztai Országos Bv. Intézet
-90 kg I. Rékási Gábor bv. tzls. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
II. Berta Sándor bv. őrm. - Szegedi Fegyház és Börtön
III. Kiss Bálint bv. ftörm. - Tolna Megyei Bv. Intézet
III. Pabar Zoltán bv. őrm. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
-100 kg I. Szmik Attila bv. őrm. - Állampusztai Országos Bv. Intézet
II. Szidor Gábor bv. tzls. - Fővárosi Bv. Intézet
III. Dobrai Mihály bv. tzls. - Fővárosi Bv. Intézet
III. González-Viscaya Márk bv. őrm. - Fővárosi Bv. Intézet
+100 kg I. Táp Ferenc - Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
II. Angyal Imre bv. fhdgy. - Szegedi Fegyház és Börtön
III. Szabó Jenő bv. ftörm. - Pálhalmai Országos Bv. Intézet
III. Vargacz Norbert bv. őrm. - Állampusztai Országos Bv. Intézet.
Női
-57 kg I. Oláh Edit bv. őrm. - Fővárosi Bv. Intézet
II. Szilágyi Vivien bv. őrm. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
III. Szűcs Szabina bv. őrm. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
-70 kg I. Nemesné Horváth Krisztina bv. tzls. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
II. Fészki Enikő bv. törm. - Fővárosi Bv. Intézet
III. Péntek Daniella bv. törm. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
-78 kg I. Budai Andrea bv. hdgy. - Budapesti Fegyház és Börtön
II. Fülöp Melinda bv. őrm. - Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
III. Takács-Kiss Beáta - Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
+78 kg I. Szabó Tímea bv. ftörm. - Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
II. Rácz Dória bv. törm. - Pálhalmai Országos Bv. Intézet
II. Csóri-Ruppert Csilla bv. ftörm. - Pálhalmai Országos Bv. Intézet
II. Lapu Gabriella bv. őrm. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet
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Gyermekdal csalogatta elő
a BvOP Mikulását
„Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó” –
énekelte együtt mintegy 60 kisgyerek az
ismert Mikulás csalogató nótát december 7-én
délután a Mammut II. Bevásárló Központ
Kölyökpark Játszóházában. Itt rendezte a BvOP azt a
Mikulás ünnepséget, amelyre
dolgozóinak 12 év alatti gyerekeit várta. A kicsik és
szüleik megtöltötték a játszóházat,
majd egy kis keresgélés után a közös éneklés hatására
végre megérkezett hozzájuk a
Mikulás, aki mindegyiküknek egy-egy
ajándékcsomagot adott át. A nagyszakállú távozása
után a gyerekek birtokba vették a játszóház eszközeit,
mindenki minden játékot kipróbált.
A nagy hancúrozás közben gyümölccsel,
süteménnyel, pogácsával és üdítővel csillapíthatták
éhüket és szomjukat.
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